
 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Biologia sobre Algas e Protozoários. Para 

ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 
AULAS 09 e 10 – REINO PROTOCTISTA 

 
Olá estudante! Nossas aulas desta semana serão sobre o Reino Protoctista.  

Vamos conhecer as características dos seres que representam este Reino 
da Natureza? 

Protoctista é o Reino de seres vivos que reúne os protozoários e algas fotossintetizantes. 
Apesar de algumas espécies desses organismos causarem diversas doenças, outras possuem uma função 

importante na natureza, como as algas. Elas liberam para a atmosfera o gás dimetil-sulfeto (DMS), responsável 
pela formação das nuvens e por grande parte da produção de oxigênio do planeta, afinal de contas, 71% da 
sua superfície é coberta por água e nesses ambientes normalmente são encontradas as algas. São ainda a base 
da cadeia alimentar aquática. 

No geral, são organismos eucariontes, unicelulares, coloniais ou multicelulares, não possuindo tecidos 
verdadeiros, alimentando-se por ingestão ou absorção. 

 

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses sere! 
 

GRUPO 1 - PROTOZOÁRIOS 
 

Anteriormente esse grupo era subdividido em quatro filos distintos, de acordo com a estrutura 
locomotora. Porém, atualmente são considerados cerca de dezesseis filos cujas relações filogenéticas ainda 
não estão bem compreendidas. 

 

→ Classificação antiga dos protozoários: 
A) Protozoários ameboides – deslocando-se e capturando alimentos através de pseudópodes. Na 

classificação tradicional tratado como Filo Sarcodina; e na moderna reúne cerca de cinco filos. 
B) Protozoários flagelados – locomoção e obtenção de alimentos por meio de batimento flagelar. 

Antigamente tratados como um único filo (Flagelata ou Mastigophora); hoje considerados em oito filos com 
características próprias. 

C) Protozoários ciliados – que se deslocam ou obtêm alimentos por meio de cílios. Esse é o único 
grupo que mantém a classificação tradicional (Filo Ciliophora). 

D) Protozoários apicomplexos, ou esporozoários – não possuem estruturas locomotoras e, em 
algum estágio do ciclo de vida, apresentam uma estrutura proeminente: o complexo apical. Muitas dessas 
espécies formam esporos. 
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→ Classificação atual dos protozoários: 

• Diplomonadidas (Giardia intestinalis)  
• Parabasálidas (Triconinfas) 
• Amebozoários (mixomicetos e amebas) 
• Foraminíferos 
• Cinetoplastídeos (Trypanossoma e Leishmania) 
• Euglenófitas (gênero Euglena) 
• Ciliados (Paramecium sp) 
• Apicomplexos (Toxoplasma gondii)  

→ Digestão: 

A digestão desses seres é intracelular. Eles lançam pseudópodes (projeção da membrana celular) para 
englobar o alimento. Dentro dessa bolsa, fagossomo, onde fica o alimento são lançadas enzimas para digestão. 
Quando o fagossomo está com enzimas passa a ser chamado de fagolisossomo, lançando o que não foi 
digerido para fora da célula. Além do vacúolo (bolsa) para digestão, os protozoários também têm um vacúolo 
que regula a entrada e saída de água (vacúolo contrátil), uma vez que eles não têm proteção física contra 
perda de água. Esse controle é chamado de osmorregulação. 

→ Reprodução: 

Eles se reproduzem de forma assexuada pelo processo chamado de bipartição (cissiparidade ou divisão 
binária), quando um indivíduo se divide em dois. Há também os que se reproduzem sexuadamente. Nesse 
caso os indivíduos ficam lado a lado para trocar o material genético, guardam e depois de se separarem, se 
dividem formando novos indivíduos. 

Você já ouviu falar em Mixomicetos?  
Quem são esses seres? 

Apesar da semelhança com os fungos, esses organismos 
fazem parte do Reino Protista. Comumente encontrados em 
ambientes ricos em nutrientes e úmidos, não são prejudiciais à 
saúde, mas quando surgem podem ser indícios de desequilíbrio 
ambiental. 

 

GRUPO 2 – ALGAS 

 
 

No passado, as algas já foram 
classificadas no Reino Vegetal por sua 
semelhança com os vegetais – capazes de 
produzirem seu próprio alimento por meio 
da fotossíntese. Entretanto, seu organismo 
mais simples levou-a ser considerada um ser 
vivo do Reino Protoctista. 



 

 

 
Dentro dos protoctistas classificados como algas estão seres que formaram endossimbiose. Este 

processo ocorre quando um ser engloba outro e este passa a viver lá dentro em uma relação na qual os dois 
seres saem ganhando. As algas desse reino são seres uni e pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos e 
fazem fotossíntese e por causa da endossimbiose podem ter os mais diversos tipos de clorofila. 

Elas são classificadas de acordo com os pigmentos intracelulares. 

→ Classificação das algas: 

 

Quanto às algas, podem ser do Filo Chlorophyta (algas verdes), Filo Phaeophyta (algas pardas ou 
marrons), Filo Rhodophyta (algas vermelhas), Filo Bacillariophyta (diatomáceas), Filo Chrysophyta (algas 
douradas), Filo Euglenophyta (euglenas), Filo Dinophyta (dinoflagelados) e Filo Charophyta (carofíceas). 

 

Algas vermelhas ou Rodofíceas 
Encontradas em grande quantidade nos mares tropicais, mas também na água doce e em tronco de 

árvores, esse organismo do Reino Protista pode ser uni ou pluricelular e apresenta clorofila A e ficobilina. 
Algumas espécies são comestíveis, como a Porphyra, conhecida como nori, utilizada para a preparação 

do sushi (prático típico da culinária japonesa) e o ágar, na produção de doces, balas e também na indústria 
farmacêutica, na preparação de laxantes.  

 

Algas verdes ou Clorofíceas 
As algas verdes também fazem parte do Reino Protista. Uni e pluricelulares, possuem clorofilas A e B, 

xantofilas e carotenoides em seus cloroplastos. O pigmento verde da clorofila é predominante e suas paredes 
são compostas de celulose e reserva de amido. 

São encontradas em ambientes úmidos como as praia – é o caso das algas marinhas do gênero Ulva, 
mais conhecidas como alface do mar – além de serem vistas também em água doce, barrancos e troncos de 
árvores. Algumas espécies se associam aos fungos e formam os líquens. 

 
Algas Douradas ou Crisofíceas 
As algas douradas integram o conjunto de organismos aquáticos que possuem capacidade fotossintética 

chamada fitoplâncton. São unicelulares e podem viver tanto isoladas como em colônias. Os pigmentos 
amarelos e marrons são também uma característica. 

Um tipo mais comum de crisofíceas são as diatomáceas, que possuem parede celular rica em sílica e 
consistência porosa. São utilizadas na produção das velas de filtros de barros, além de abrasivos de polimento 
de metal, esfoliantes, cremes dentais, entre outras utilidades. 

 

Algas Pirrofíceas 
Esse é um tipo de alga unicelular, que também pode viver isolada ou em colônia compondo o 

fitoplâncton. Dinoflacelados são tipos de algas pirrofíceas. Elas são responsáveis pelo fenômeno da maré 
vermelha, que causa a morte de animais marinhos por conta da toxina que liberam. 

Dinoflagelados 
O primeiro deles, os dinoflagelados, tem dois flagelos e abaixo da membrana plasmática contém placas 

duras de celulose, e o número e a forma como elas estão os identifica. Em condições ambientais desfavoráveis 
eles podem formar cistos para que resistam e possam ir para outros ambientes e ás vezes formam a conhecida 
maré vermelha. 

 



 

 

Euglenófitas 
As euglenófitas são algas que em sua maioria são heterotróficas, tem dois flagelos, sendo que um deles 

é menor que o outro. Apresentam uma estrutura que reconhece a presença de luz chamada mancha ocelar. 
No Japão essas algas se proliferam rapidamente de uma só vez, o que traz sérios problemas ambientais e 
econômicos. 

Haptophyta 
O filo Haptophyta contém algas unicelulares, flagelados ou não, que podem formar colônias. Essas algas 

têm haptonema que tem função sensorial e escamas calcificadas (cocólitos) que são conservadas e ajudam na 
identificação paleontológica. Além disso, elas podem formar as chuvas ácidas, pois são capazes de produzir 
ácido sulfúrico. 

→ Importância dos protozoários e das algas: 

 Algas: são fontes de oxigênio; fazem parte da alimentação; os colóides podem ser extraídos de 

algas marinhas e utilizados em laboratórios e na composição de diversos alimentos; as algas podem ser 
utilizadas como uma forma de adubação natural e também podem ser utilizadas na cura e prevenção de 
doenças, entre outras importâncias. 

 Protozoários: na natureza, os protozoários são amplamente distribuídos, principalmente em 

ambientes aquáticos, tendo importância sanitária nesses ambientes e em estações de tratamento de esgoto. 

  

 

Caro estudante, vamos praticar os conhecimentos adquiridos nesta 
aula realizando os exercícios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exercícios Aula s 09 e 10 

Vamos praticar seus conhecimentos!!! 
 

1.  (Mack- SP) A respeito dos protozoários, são feitas as afirmações a seguir: 
I. Todos eles apresentam vacúolos contráteis em suas células. 
II. Todos eles são heterótrofos e de respiração aeróbia. 
III. Alguns podem se reproduzir sexuadamente. 
 
Assinale: 
a) se todas estiverem corretas. 
b) se todas estiverem erradas. 
c) se apenas I e II estiverem corretas. 
d) se apenas I e III estiverem corretas. 
e) se apenas III estiver correta. 
 
2. (UFPE) O fenômeno conhecido por “maré vermelha” pode trazer sérios problemas 
para os organismos marinhos e para o homem. As marés vermelhas decorrem: 
 
a) da proliferação excessiva de certas algas, também conhecidas por dinoflagelados, 
que liberam toxinas na água.  
b) de certos poluentes, que são capazes de estimular a liberação de produtos tóxicos 
por animais bentônicos. 
c) da combinação de poluentes químicos liberados em indústrias de materiais de 
couro. 
d) de vazamentos de petróleo e/ou de produtos dele derivados. 
e) da grande concentração de algas rodofíceas bentônicas, trazidas pelas marés. 
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